
Tisztelt Választópolgárok! 

 

Amint az Önök előtt is ismert, 2022. április 3-án kerül sor az országgyűlési képviselők 

választására, valamint ugyanezen a napon az országos népszavazás megtartására is. 

A választások helyi lebonyolításához várjuk a SZAVAZATSZÁMLÁLÓ 

BIZOTTSÁGOKBA a választójoggal rendelkező tagok jelentkezését. 

A szavazatszámláló bizottságok a választások és népszavazások idején az egyes 

szavazókörökben működő speciális választási bizottságok. A szavazatszámláló bizottságok 

biztosítják a szavazókörökben a választások törvényes rendjét, fogadják a 

választópolgárokat, ellenőrzik személyazonosságukat, aláíratják velük a névjegyzéket, 

átadják részükre a szavazólapokat, a szavazás lezárását követően összesítik a leadott 

szavazatokat és megállapítják a választás, illetőleg népszavazás szavazóköri eredményét. 

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a jegyző javaslatára a képviselő-

testület választja meg. A jelentkezés nem jelenti a jelentkező automatikus 

megválasztását, illetőleg részvételét a szavazatszámláló bizottsági munkában. 

A munkába bevont választott szavazatszámláló bizottsági tagok részére jogszabályban 

meghatározott összegű díjazás jár. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel 

rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. Fentiek 

értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden, a központi 

névjegyzékben szereplő, Tótkomlóson lakcímmel rendelkező választópolgár, akivel szemben 

a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.  

A Ve. 18. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságnak nem lehet tagja   

a) a köztársasági elnök, 

b) a háznagy, 

c) képviselő, 

d) alpolgármester, 

e) jegyző, 

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, 

honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos 

katona, valamint 

h) jelölt. 

A (2) bekezdés alapján nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben 

foglaltakon túl 

a) párt tagja, 

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási 

bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel 



kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi 

jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 

közalkalmazott kivételével./ 

A Ve. 33. § (4) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának 

megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló 

üléséig tart. Így a korábbi bizottsági tagok megbízatása megszűnik, tehát nekik is újból 

szükséges jelentkezni, amennyiben részt kívánnak venni a munkában. 

A bizottsági tagok megválasztásáról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

várhatóan a 2022. februári soros nyilvános ülésén dönt. 

Felhívom a Tisztelt Jelentkezők figyelmét, hogy a megválasztott szavazatszámláló 

bizottsági tagok kötelesek megválasztásukat követően esküt tenni, és minden választás, 

népszavazás előtt egy felkészítő képzésen részt venni. A megválasztott szavazatszámláló 

bizottsági tagokból minden választás és népszavazás előtt a választási iroda vezetője 

állítja össze az egyes bizottságokat, tehát a megválasztás nem jelenti automatikusan a 

bizottsági munkában való részvételt. 

Felhívom továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottsági munka a 

szavazás napján a szavazókörben reggel 5 óra 30 perc körüli időben kezdődik, és a 

szavazóköri eredmény megállapításáig (adott esetben késő éjszakai időpontig) tart. 

Kérem, csak akkor adja le jelentkezését, ha életkorára, egészségi állapotára és 

foglalkozására figyelemmel vállalni tudja az egész napos aktív jelenlétet. 

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján szívesen részt venne a választások helyi 

lebonyolításában, a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatalban (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) működő 

Helyi Választási Irodánál személyesen, vagy elektronikus levélben a jegyzo@totkomlos.hu 

címen jelentkezzen legkésőbb 2022. február 15. (kedd) 14.00 óráig, megadva a jelentkező 

nevét, lakcímét és telefonszámát. Ha megválasztására, beosztására sor kerül, az Ön által 

megadott elérhetőségeken, e-mailen, telefonon a Helyi Választási Iroda tagja értesíteni fogja. 

Amennyiben kérdése van, a  +36-68-462-122/105-ös melléken állunk szíves rendelkezésére! 

 

Jelentkezését előre is köszönjük! 

 

Tisztelettel:   dr. Kormányos László 

  jegyző, HVI vezető 

mailto:jegyzo@totkomlos.hu

